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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 12 stycznia 2018 r.
DWKI-WSPE.5014.40.2017.KT

Pan Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo nr KMP.573.5.2016.JJ z 5 grudnia 2017 r. w sprawie 
definicji i katalogu wydarzeń nadzwyczajnych rejestrowanych w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, uprzejmie informuję.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej definiowanie wydarzeń 
nadzwyczajnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) należy 
rozpatrywać w kontekście obowiązku zapewnienia wychowankom bezpiecznych 
warunków pobytu w placówce. Wydarzenia nadzwyczajne mogą być jednym 
z elementów badania poziomu bezpieczeństwa w MOW. "

W związku z projektowaną ustawą o nieletnich, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej pismem nr DWKI-WSPE.5013.3.2017.KT z 20 grudnia 2017 r., 
skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości wskazało, że konieczne jest 
rozszerzenie dotychczasowego upoważnienia ustawowego do wydarna 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, 
przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, uwzględniającego zapewnienie jak najbezpieczniejszych 
warunków pobytu wychowanków w ośrodkach poprzez wskazywanie miejsc 
w placówkach gwarantujących odpowiednie warunki pobytu. Jednocześnie 
proponujemy, aby przepisy uwzględniały możliwość przenoszenia 
wychowanków do ośrodków, które to bezpieczeństwo zapewniają.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie 
uczestniczy w pracach Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczaso wych 
regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, 
dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów 
i wypracowania nowych rozwiązań prawnych, powołanego zarządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. Planuje się, że Zespół 
zakończy pracę w I połowie 2018 r.
Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWE!

Marzena Machałek 
Sekretarz Stanu 
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